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Dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy subregionu Północnej Wielkopolski 

na podstawie rocznika 2019/2020. 
 
Rokrocznie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przygotowuje raport o sytuacji absolwentów danego 

rocznika. Opracowany on został na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej, pozyskanych 
z Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczących liczby absolwentów rocznika 2019/2020 szkół 
ponadpodstawowych w subregionie pilskim. Dane te zestawiono z liczbą bezrobotnych absolwentów, której 
źródłem są powiatowe urzędy pracy z terenu Wielkopolski. Dodatkowo, w celu przybliżenia sytuacji oferty 
edukacyjnej  na poszczególnych lokalnych rynkach pracy, wykorzystano wyniki badania „Barometr 
zawodów” w każdym z powiatów. 

  Dokument ma stanowić dla uczniów i rodziców skuteczną pomoc w wyborze szkoły, dlatego zebraliśmy 
dla Was powiaty z naszego subregionu i prezentujemy publicznie, abyście mogli dotrzeć do tych informacji. 

   

Tabela 1 

Wyszczególnienie Powiat chodzieski 
Powiat 

czarnkowsko-
trzcianecki 

Powiat pilski 
Powiat 

wągrowiecki 
Powiat 

złotowski 

Liczba absolwentów 
w osobach 

491 887 1 562 664 460 

Liczba bezrobotnych 
absolwentów 
w osobach na koniec 
2020 r. 

22 43 67 51 39 

Stopa bezrobocia stan 
na koniec 2020 r. 

8,2% 4,7% 5,5% 5,7% 6,0% 

Oferty pracy zgłoszone 
do powiatowego 
urzędu pracy 

735 1 957 1 974 699 1 124 

 

W roku szkolnym 2019/2020 w subregionie pilskim w szkołach zawodowych i średnich naukę ukończyło 
4 064 absolwentów. Natomiast w ewidencji powiatowych urzędów pracy na koniec 2020 r. było 
zarejestrowanych 222 bezrobotnych absolwentów. Ofert pracy zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy 
w subregionie pilskim było 6 489. 

Poniżej zaprezentowane zostały w układzie tabelarycznym (tabela 2) najczęściej wybierane kierunki 
kształcenia w szkołach ponadpodstawowych dla wszystkich powiatów subregionu Północnej Wielkopolski 
w kontekście potrzeb lokalnego rynku pracy. Dodatkowo kolorem pomarańczowym zaznaczono pola 
z zawodami, które w danym powiecie występują jako nadwyżkowe czyli, w których najtrudniej osobom 
poszukującym pracy znaleźć zatrudnienie.  Pola w kolorze zielonym oznaczają, że w danym powiecie zawód 
jest deficytowy, czyli najtrudniej pracodawcom znaleźć kandydatów do pracy. 
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Tabela 2   
Liczba absolwentów w powiatach Północnej Wielkopolski wg najczęściej wybieranych kierunków kształcenia 
- dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. 
 

Zawód 
Powiat 

chodzieski 

Powiat 
czarnkowsko-

trzcianecki 

Powiat 
pilski 

Powiat 
wągrowiecki 

Powiat 
złotowski 

 

Asystentka stomatologiczna   15    

Elektromechanik pojazdów 
samochodowych 

6   9   

Elektryk 9      

Florysta   15    

Fototechnik       

Fryzjer 10 20 27 16 4  

Kierowca mechanik     13  

Krawiec 3      

Kucharz 12 15 29 23   

Mechanik-operator maszyn do produkcji 
drzewnej 

 10     

Mechanik-operator pojazdów i maszyn 
rolniczych 

    3  

Mechanik pojazdów samochodowych 13 24 27 24 20  

Monter sieci i instalacji sanitarnych 4      

Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 

    5  

Murarz-tynkarz 3    3  

Opiekun medyczny   55    

Opiekunka dziecięca   15  8  

Operator obrabiarek skrawających 5   17 4  

Sprzedawca 15 28 17 20 14  

Stolarz 8   10 9  

Ślusarz 3 19     

Tapicer 15   25   
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Zawód 
Powiat 

chodzieski 

Powiat 
czarnkowsko-

trzcianecki 

Powiat 
pilski 

Powiat 
wągrowiecki 

Powiat 
złotowski 

 

Technik administracji   17 10   

Technik architektury krajobrazu   17 6   

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy   26 10   

Technik budownictwa  26 24    

Technik ekonomista 19 12 28 42 20  

Technik elektronik     8  

Technik elektryk 11 14   12  

Technik handlowiec  11  6 4  

Technik hotelarstwa  22  8   

Technik informatyk 30 49 130 37 25  

Technik leśnik  52     

Technik logistyk 6 32 27 43 12  

Technik masażysta     3  

Technik mechanik 28      

Technik mechatronik  20 38 22   

Technik obsługi turystycznej 23      

Technik pojazdów samochodowych  14 19  14  

Technik organizacji reklamy 8 17 22  14  

Technik rolnik  9  24 10  

Technik spedytor  24     

Technik usług fryzjerskich    10   

Technik usług kosmetycznych   41 7 9  

Technik weterynarii  9 25    

Technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

16 35 72 39 18  

 

Analiza kierunków kształcenia w szkołach branżowych pokazuje, że wśród najczęściej wybieranych 
pozostają niezmiennie: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, kucharz, sprzedawca. Zaś wśród 
techników: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik logistyk oraz technik 
ekonomista. 

W powiecie chodzieskim porównując kierunki ukończone przez największą liczbę absolwentów 
z Barometrem Zawodów 2021 zaobserwowano zadowalające dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb 
lokalnego rynku pracy. W zestawieniu 21 najczęściej wybieranych przez absolwentów kierunków kształcenia, 
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8 wpisuje się w zawody deficytowe. Jednakże 1 kierunek – technik obsługi turystycznej jest zawodem 
nadwyżkowym. 

W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim na 21 najczęściej wybieranych przez absolwentów kierunków 
kształcenia, 7 wpisuje się w zawody deficytowe: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, 
technik budownictwa, technik spedytor, ślusarz, kucharz, oraz technik elektryk. Jednakże 1 kierunek - technik 
informatyk jest zawodem nadwyżkowym. 

W powiecie pilskim na 21 najczęściej wybieranych przez absolwentów kierunków kształcenia, 11 wpisuje 
się w zawody deficytowe: technik żywienia i usług gastronomicznych, opiekun medyczny, technik usług 
kosmetycznych, technik mechatronik, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, technik 
logistyk, technik pojazdów samochodowych, sprzedawca, opiekunka dziecięca. Natomiast 
z najpopularniejszych kierunków pojawił się w zawodach nadwyżkowych technik ekonomista.  

W powiecie wągrowieckim w grupie zawodów najbardziej poszukiwanych na rynku pracy znalazło się aż 
13 spośród 21 najczęściej wybieranych kierunków kształcenia: technik logistyk, technik ekonomista, technik 
informatyk, tapicer, technik rolnik, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, fryzjer, technik usług 
fryzjerskich, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, stolarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, 
technik usług kosmetycznych.  

W powiecie złotowskim na 22 najczęściej wybieranych kierunków, aż 19 wpisuje się w Barometr 
Zawodów 2021: technik informatyk, mechanik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług 
gastronomicznych, sprzedawca, technik pojazdów samochodowych, technik organizacji reklamy, kierowca 
mechanik, technik logistyk, technik elektryk, stolarz, technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca, 
technik elektronik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, operator obrabiarek 
skrawających, fryzjer, technik handlowiec, murarz-tynkarz, technik masażysta. Wśród zawodów 
nadwyżkowych pojawił się tylko jeden kierunek: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych .  

Analizując najczęściej wybierane przez uczniów kierunki kształcenia w odniesieniu do Barometru 
Zawodów 2021 roku, zaobserwowano bardzo wysokie dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb 
lokalnego rynku pracy w powiecie złotowskim. 
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